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Hea klient! Järgnevates ERGO vähikindlustuse tingimustes selgitame põhimõtteid, millest juhindume
Teie terviseriski kindlustamisel.
Vähikindlustuse tingimuste alusel on Teil võimalik kindlustada ennast juhuks, kui peaksite saama
pahaloomuliste kasvajate diagnoosi.
Lisaks käesolevatele tingimustele kehtivad meie ja Teie vahelises suhtes ka ERGO
elukindlustuslepingute üldtingimused või ERGO ravikindlustuslepingute üldtingimused, kui
kindlustuslepingus oleme selles kokku leppinud. Kui käesolevate tingimuste ja üldtingimuste vahel
peaks esinema vastuolusid, siis lähtume käesolevatest tingimustest. Kõik kindlustustingimused leiate
alati meie veebilehelt: www.ergo.ee. Palun võtke aega süvenemiseks ja lugege kindlustustingimused
läbi. Kui Teil tekkis küsimusi, siis palun võtke meiega ühendust (kontakt: elukindlustus@ergo.ee). Meil
on heameel Teile abiks olla.
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Kindlustusandja on ERGO Life Insurance SE, kes osutab Eestis teenuseid ERGO Life Insurance SE Eesti
filiaali kaudu (edaspidi meie).

Kindlustusvõtja on juriidiline või füüsiline isik (edaspidi Teie), kellel on kindlustushuvi ja kes on sõlminud
meiega vähikindlustuse lepingu.

Kindlustatud isik on kindlustuslepingus nimeliselt määratud või määramata füüsiline isik, kellega seotud
kindlustusjuhtumeid me kindlustame. Kindlustatud isikuks saab olla isik, kes kindlustuslepingu sõlmimisel
on vähemalt 18-aastane. Kindlustuskaitse laieneb automaatselt ka kindlustatud isiku bioloogilistele ja
lapsendatud lastele (s.h lastele, kes sünnivad/lapsendatakse lepingu kehtivuse ajal) vanuses 0-17a.
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4.

Kes on soodustatud isik?

5.

Kus kindlustusleping kehtib?

6.

Kindlustussumma ja ooteaeg

Soodustatud isik ehk kindlustushüvitise saaja on kindlustatud isik või tema pärijad. Kindlustatud lapse
korral on soodustatud isikuks kindlustatud isik.

Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas.

6.1. Kindlustussumma on poliisil märgitud summa, mis on kindlustusjuhtumi korral meie poolt
soodustatud isikule makstava kindlustushüvitise arvestamise aluseks. Kindlustussummat me ei
vähenda punktide 7.2-7.3 alusel väljamakstud hüvitise võrra. Kui punkti 7.1 alusel makstakse kogu
kindlustussumma ühekordse maksena välja , siis vähikindlustuse leping lõppeb.
6.2. Lapsele kehtib automaatselt 50% poliisil märgitud kindlustussummast, kuid mitte rohkem kui 25
000 € lapse kohta.
6.3. Ooteaeg on kuus kuud kindlustuslepingu jõustumisest. Kindlustussumma suurendamise korral
rakendame me ooteaega suurendatud kindlustussummale. Ooteajal kindlustuskaitse ei kehti,
s.t kui kindlustatud isikul diagnoositakse pahaloomuline kasvaja perioodil kindlustuslepingu
jõustumisest kuni ooteaja lõpuni, siis me kindlustushüvitist ei maksa.

7.

Kindlustusjuhtum ja kindlustushüvitis

Kindlustusjuhtumiks on kindlustusperioodil kindlustuskaitse kehtivuse ajal kindlustatud isikul
diagnoositud pahaloomuline kasvaja, mis on uuringutega tuvastatud ja arstliku konsiiliumi poolt
kinnitatud.
Tulenevalt haiguse konkreetsest diagnoosist, maksame kindlustushüvitist protsendina kindlustussummast alljärgnevalt:
7.1. Pahaloomuliste invasiivsete kasvajate korral hüvitame 100% kindlustussummast.
(Selgitus: haiguste diagnoosid Rahvusvaheliste Haiguste Klassifikatsiooni-10 versioonis (RHK-10,
kättesaadav https://rhk.sm.ee/) on koodidega C00-C97. Siia haigusgruppi kuuluvad ka vereloome
pahaloomulised haigused, nagu leukeemia ja lümfoom, erandina D46 müelodüsplastiline sündroom.)
Kindlustushüvitist 100% kindlustussummast me ei maksa järgnevate juhtumite korral:
• pahaloomuliste kasvajate preinvasiivsed ja in situ vormid;
• mitte-melanoomsed nahakasvajad;
• meeste eesnäärmevähi algstaadiumid;
• kilpnäärme papillaarse ja follikulaarse vähi algstaadiumid;
• pahaloomulised kasvajad, mis on diagnoositud ainult kehavedelikes leiduvate pahaloomuliste
rakkude alusel.
7.2. Varaste vähijuhtude ehk preinvasiivsete pahaloomuliste kasvajate korral hüvitame 20%
kindlustussummast:
• kõik pahaloomuliste kasvajate haigusvormid, mis ei ole levinud algkoldest kaugemale:
• in situ haigusvormid, RHK-10 alusel D01-D09. Siia kuulub ka melanoomi in situ haigusvorm;
• primaarne meeste eesnäärmevähk T1aN0M0, T1bN0M0, T2aN0M0 staadiumis, mida on ravitud
ainult radikaalse operatsiooniga;
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• papillaarne ja follikulaarne kilpnäärmevähk T1aN0M0 ja T1bN0M0 staadiumis.
(Selgitus: varase haigusjuhu hindamise aluseks on AJCC (American Joint Commitee on Cancer VII)
TNM klassifikatsioon.)
Kindlustushüvitist 20% kindlustussummast me ei maksa järgnevate juhtumite korral:
• healoomulised kasvajad;
• koemuutused e. düsplaasiad ja nende jälgimine pahaloomulisuse kahtlusel;
• ebaselge või teadmata loomusega kasvajad;
• nahakasvajate haigusjuhud, mis ei ole melanoom.
7.3. Invasiivsete mittemelanoomsete nahakasvajate korral hüvitame 10% kindlustussummast.
(Selgitus: nahakasvajad nagu basaalrakuline ja lamerakuline nahavähk, dermatofibrosarkoom
protuberans.)

8.

Millised on kindlustatud isiku ja kindlustusvõtja kohustused?

Kindlustusjuhtumi toimumisel:

8.1. tuleb Teil kindlustatud isikule pandud diagnoosist esimesel võimalusel meid kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis teavitada. Juhul kui kindlustatud isikul endal ei ole võimalik teadet edastada,
siis võib seda teha muu isik (nt pereliige);
8.2. tuleb esitada meile kahjujuhtumi hüvitamise avaldus;
8.3. tuleb esitada meile väljavõte haigusloost;
8.4. tuleb esitada muu meie nõutud kindlustusjuhtumi tuvastamiseks vajalik dokument või teave.

9.

Kindlustushüvitise maksmine

Me maksame kindlustushüvitise välja 10 (kümme) päeva jooksul alates kuupäevast, millal esitasite meile
kogu vajaliku teabe kindlustusjuhtumi toimumise, selle asjaolude ja tagajärgede kohta (sealhulgas
lisateave tervishoiuasutustelt jne). Otsuse, kas esitatud teave on piisav kindlustusjuhtumi tuvastamiseks
ning otsuse kindlustussumma maksmise kohta, teeme meie.
Me maksame kindlustusjuhtumi korral soodustatud isikule kindlustushüvitise välja ühekordse maksena.
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